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A. CZĘŚĆ WSTĘPNA - STERUJĄCA
A1 Interesujemy się osobami, które przez jakiś czas, co najmniej przez okres trzech miesięcy
- bez przerwy - pozostawały bez pracy chociaż chciały pracować. Mamy tu oczywiście na
myśli pracę nie związaną z prowadzeniem własnego gospodarstwa domowego. Czy w
okresie ostatnich pięciu lat byl(a) P. w takiej sytuacji?
(1) Tak
(0) Nie → KONIEC - Wywiadu nie prowadzimy
A2. W ROZMOWIE NALEŻY USTALIĆ, KTÓRA Z SYTUACJI WCHODZI W GRĘ:
(1) W przeszłości (w ciągu ostatnich 5 lat) dana osoba była bez pracy co najmniej przez okres
trzech miesięcy - bez przerwy - i jej poszukiwał;obecnie jest zatrudniona lub prowadzi
działalność gospodarczą → Część B
(2) W przeszłości (w ciągu ostatnich 5 lat) dana osoba była bez pracy co najmniej przez okres
trzech miesięcy - bez przerwy - i jej poszukiwała; obecnie nie pracuje i nie szuka pracy →
Część C
(3) Obecnie dana osoba jest bez pracy i chciałaby mieć pracę (poszukuje pracy) → Część D
B. OSOBY, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY BEZPROBOCIA, ALE KTÓRE
OBECNIE PRACUJĄ
B1. Od kiedy pozostawał(a) P. bez pracy? CHODZI O OSTATNI OKRES BEZROBOCIA, POZA
ZAJMOWANIEM SIĘ GOSPODARSTWEM DOMOWYM. Kiedy ten okres się zaczął? Proszę
podać rok i miesiąc.
Rok



Miesiąc



B2. Kiedy ten okres się skończył, tzn. od kiedy zaczął(eła) P. pracować? CHODZI O OSTATNI
OKRES BEZROBOCIA, POZA ZAJMOWANIEM SIĘ GOSPODARSTWEM DOMOWYM. Proszę
podać rok i miesiąc.

Rok



Miesiąc



B3. W jakim zawodzie i na jakim stanowisku obecnie P. pracuje?
Jeżeli więcej niż jedna praca – pytać o główne zajęcie, tzn. dające najwyższy dochód.
Zawód……………………………………………………………………………
Stanowisko………………………………………………………………………
JEŻELI NIE WYNIKA TO Z NAZWY ZAWODU I STANOWISKA Proszę opisać wykonywane w tej pracy

czynności.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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B4. Co produkuje, jakie usługi świadczy lub czym zajmuje się firma, w której P. pracuje?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
B5. Ile osób pracuje w tej firmie? W przypadku dużych firm chodzi o miejscowy zakład pracy
(filia, oddział, biuro, itp.).
Liczba osób



B6. Ile godzin tygodniowo pracuje P.? Chodzi o faktyczny czas pracy.
Liczba godzin



B7. Czy jest to firma prywatna należąca do P. lub kogoś z P. najbliższej rodziny?
(1) Tak

(0) Nie → B9

B8. Jak to się stało, że zaczął(ęła) P. pracować w swojej/rodzinnej firmie?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… → B11
B9. Czy pracuje P. na: (odczytać)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

etacie, z umową na czas nieokreślony,
etacie, z umową na czas określony,
umowę o dzieło,
na zlecenie,
czy na innych warunkach? - Jakich? ……………................................……………..

B10. Interesuje nas, w jaki sposób znalazł(a) P. tę pracę. Czy:
B10A. przez rodzinę i znajomych?

(1) Tak

(0) Nie → B10B

B10A1. Do ilu osób zwracał(a) się P. o pomoc?

(8)

Liczba osób

B10B. przez urząd pracy?

(1) Tak

(0) Nie

(8)

B10C. przez osobiste kontakty z firmą?

(1) Tak

(0) Nie

(8)

B10D. przez odpowiedź na ogłoszenie?

(1) Tak

(0) Nie

(8)

B10E. w jakiś inny sposób? Jaki? …………………………........…………………………
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B11. Teraz ludzie często obawiają się utraty pracy. Jak jest w P. przypadku? Czy w ciągu
roku utratę pracy uważa P. za:
(1) zupełnie niemożliwą lub bardzo mało prawdopodobną,
(2) mało prawdopodobną,
(3) dość prawdopodobną,
(4) za pewną lub prawie pewną?
B12. Czy rozważa P. zmianę pracy?
(1) Tak → Część E

(0) Nie → Część F

C. OSOBY, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY BEZROBOCIA ALE OBECNIE NIE
PRACUJĄ I NIE POSZUKUJĄ PRACY
C1/2. Interesuje nas okres, w którym P. nie pracował(a), ale poszukiwał(a) pracy. Kiedy ten
okres się zaczął? CHODZI O OSTATNI OKRES. Proszę podać rok i miesiąc.
Rok



Miesiąc



C3. Kiedy ten okres się skończył? Proszę podać rok i miesiąc.

Rok



Miesiąc



C4. Proszę powiedzieć, w jakiej obecnie jest P. sytuacji życiowej – jakie jest P. źródło
utrzymania? Co P. robi?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
C5. Czy sądzi P., że P. obecna sytuacja może się w najbliższym czasie zmienić?
(1) Tak

(0) Nie → C7

C6. Co konkretnie może się zmienić?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................
C7. Czy P. by podjął(ełą) pracę, gdyby:
(1)
(2)
(3)
(4)

P. osobiste warunki na to pozwoliły → Część E
zmieniły się możliwości na rynku pracy → Część E
jedno i drugie, czy też → Część E
niezależnie od wszystkiego, nie podjął(ęła)by P. pracy? → Część F
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D. OSOBY, KTÓRE OBECNIE NIE PRACUJĄ (POZA WŁASNYM
GOSPODARSTWEM DOMOWYM)

D1. Od kiedy pozostaje P. bez pracy, a chciał(a)by ją mieć? CHODZI O OSTATNI OKRES.
Proszę podać rok i miesiąc.
Rok



Miesiąc



D2. Czy przedtem P. pracował(a)?
(1) Tak

(0) Nie → D6

D3. W jakim zawodzie i na jakim stanowisku P. wówczas pracował(a)?
Jeżeli więcej niż jedna praca – pytać o główne zajęcie (dające najwyższy dochód).
Zawód……………………………………………………………………………
Stanowisko………………………………………………………………………
JEŻELI NIE WYNIKA TO Z NAZWY ZAWODU I STANOWISKA Proszę opisać wykonywane w tej pracy

czynności.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
D4. Czy pracował(a) P. w firmie prywatnej, należącej do P. lub kogoś z P. najbliższej
rodziny?
(1) Tak

(0) Nie

D5. Co produkowała, jakie świadczyła usługi lub czym się zajmowała firma, w której P.
pracował(a)?
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………→ Część E
D6. Jaka była P. sytuacja? Co P. robił(a)? Czym P. się zajmował(a)?
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...........

5

E. POSZUKIWANIE PRACY I MOŻLIWOŚCI JEJ ZNALEZIENIA
E1. Czy można by powiedzieć, że aktualnie poszukuje P. pracy?
(1) Tak

(0) Nie → E3

E2. W jaki sposób poszukuje P. pracy? Czy:
E2A. przez rodzinę i znajomych?

(1) Tak

E2A1. Do ilu osób zwrócił(a) się P. o pomoc?

(0) Nie → E2B (8)

Liczba osób

E2B. przez urząd pracy?

(1) Tak

(0) Nie

(8)

E2C. przez osobiste kontakty z firmą?

(1) Tak

(0) Nie

(8)

E2D. przez odpowiedź na ogłoszenie?

(1) Tak

(0) Nie

(8)

E2E. w jakiś inny sposób? Jaki? ……………………………………………………
E3. Każdy ma jakieś umiejętności i kwalifikacje przydatne na rynku pracy. Jak P. sądzi, jakie
posiada P. umiejętności i kwalifikacje, które byłyby użyteczne w ewentualnej pracy?
Umiejętności i kwalifikacje

Puste

1
2
3
4
5
6
Jeżeli E1 = 0 (Nie) → Część F
E4. W jakim zawodzie i na jakim stanowisku widzi lub czy widział(a)by się P. w przyszłości?
Zawód………………………………………………………………………
Stanowisko…………………………………………………………………
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E5. A jakie warunki zatrudnienia bierze lub brał(a)by P. pod uwagę? Czy powinna być to
praca na: (odczytać)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

etacie, z umową na czas nieokreślony,
etacie, z umową na czas określony,
umowę o dzieło,
na zlecenie,
czy na innych warunkach – Jakich? ……………................................……………..

E6. W jakim wymiarze godzin w tygodniu chciał(a)by P. pracować?

Godzin



E7. Jaka byłaby minimalna płaca, którą zaakceptował(a)by P. obecnie? Proszę podać
orientacyjną kwotę netto w przeliczeniu na miesiąc.
Kwota – zł miesięcznie

E8. Czy podjął(ęła)by P. pracę poza swoim miejscem zamieszkania, gdyby to wymagało:
(1) codziennych dojazdów zajmujących co najmniej 1,5 godz.
(1) Tak
w jedną stronę, tzn. w sumie 3 godziny?
(2) spędzania kilku dni w tygodniu poza miejscem zamieszkania (z (1) Tak
nocowaniem)?
(3) całkowitej zmiany miejsca zamieszkania P. i P. rodziny?
(1) Tak
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(0) Nie (8) TP
(0) Nie (8) TP
(0) Nie (8) TP

F. BEZROBOCIE
F1. Powrócę teraz do spraw związanych z pozostawaniem bez pracy. Jak to się stało?
W jakich okolicznościach znalazł(a) się P. bez pracy?
USTALIĆ, CZY W GRĘ WCHODZĄ TYLKO CZYNNIKI INDYWIDUALNE, CZY WAŻNE SĄ OKOLICZNOŚCI
ZEWNĘTRZNE – JAKIE? – CZY ZWOLNIENIA GRUPOWE? NALEŻY ZROBIC NOTATKI, A POTEM
NAPISAĆ PODSUMOWANIE
NOTATKI

PODSUMOWANIE - MOŻLIWIE DOSŁOWNIE (ZAPIS W 1 OSOBIE L. POJ.)
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G. OBECNIE WYKONYWANE CZYNNOŚCI W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
G1. Zapytam teraz P. o szereg czynności domowych – czy je P. wykonuje i ile czasu P. te
czynności zabierają w ciągu dnia, tygodnia, czy miesiąca. Chodzi o dni powszednie, a nie o
weekendy czy święta. Zacznijmy od gotowania.
Gotowanie
G1A. Czy w domu,
codziennie lub
prawie codziennie, P.
gotuje, przygotowuje
jakieś posiłki lub
sprząta po nich?
(1) Tak
(2) Nie → G2A
G1C. Dla ilu osób?
NAJCZĘSTSZY POSIŁEK

Liczba osób

G1B. Jakie posiłki? Czy:
G1B1. Śniadanie?
G1B2. Drugie śniadanie?
G1B3. Obiad lub lunch?
G1B4. Podwieczorek?
G1B5. Kolację?

(1) Tak
(1) Tak
(1) Tak
(1) Tak
(1) Tak

G1D. Ile czasu przeciętnie
w ciągu dnia (oprócz
weekendów) zajmuje P.
gotowanie, przygotowanie
posiłków lub sprzątanie po
nich?
Godzin
Minut

(0) Nie
(0) Nie
(0) Nie
(0) Nie
(0) Nie

G1E. Jak P. sądzi, ile jest warta jedna godzina
P. pracy, gdy P. gotuje, przygotowuje posiłki
lub sprząta po nich? Chodzi tu o przybliżoną
kwotę w złotych na godzinę. Jak P. to ocenia?
Dla ułatwienia podaję stawki w różnych
zawodach.
WRĘCZYĆ KARTĘ STAWKI GODZINOWE –
POZOSTAWIĆ DO PYT. G7E

Zł
ZAOKRĄGLAĆ DO PEŁNYCH ZŁOTYCH

Zakupy spożywcze
G2A. Czy co najmniej
raz na tydzień robi P.
zakupy spożywcze?
(1) Tak
(2) Nie → G3A
G2C. Ile razy w
tygodniu robi P.
zakupy spożywcze?
Liczba

G2B. Czy dla P. podczas robienia zakupów spożywczych:
(1) ważniejsza jest przystępna cena, czy
(2) wysoka jakość produktu?
(3 – obie rzeczy tak samo ważne)
G2D. Ile czasu zajmuje P. G2E. Jak P. sądzi, ile jest warta jedna godzina
robienie zakupów
P. pracy, gdy P. robi zakupy spożywcze?
spożywczych w ciągu
Chodzi tu o przybliżoną kwotę w złotych na
godzinę.
tygodnia?
Godzin
Zł
ZAOKRĄGLAĆ DO PEŁNYCH ZŁOTYCH

Zakupu inne niż spożywcze
G3B. Ile czasu zajmuje P.
G3A. Czy co
robienie zakupów innych
najmniej raz na
niż spożywcze w ciągu
miesiąc robi P.
zakupy inne niż
miesiąca?
spożywcze?
Godzin
(1) Tak
(2) Nie → G4A
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G3C. Jak P. sądzi, ile jest warta jedna godzina
Pani pracy, gdy P. robi te zakupy? Chodzi tu o
przybliżoną kwotę w złotych na godzinę.
Zł
ZAOKRĄGLAĆ DO PEŁNYCH ZŁOTYCH

Pranie, prasowanie, reperacje odzieży
G4A. Czy w ciągu
G4B. Ile czasu zajmują
miesiąca wykonuje P.
P. te czynności w ciągu
takie czynności domowe miesiąca?
jak pranie, prasowanie,
reparacje odzieży, itd.?
Godzin
(1) Tak
(2) Nie → G5A
Sprzątanie
G5A. Czy to P.
regularnie sprząta
mieszkanie?
(1) Tak
(2) Nie → G6A

G5B. Ile czasu zajmuje
P. sprzątanie mieszkania
w ciągu tygodnia?

G4C. Jak P.sądzi, ile jest warta jedna godzina
P. pracy, gdy P. wykonuje te czynności?
Chodzi tu o przybliżoną kwotę w złotych na
godzinę.
Zł
ZAOKRĄGLAĆ DO PEŁNYCH ZŁOTYCH

G5C. Jak P. sądzi, ile jest warta jedna godzina P.
pracy, gdy P. sprząta mieszkanie? Proszę podać
przybliżoną kwotę w złotych na godzinę.
Zł

Godzin
ZAOKRĄGLAĆ DO PEŁNYCH ZŁOTYCH

Inne regularne prace
G6A. Czy wykonuje P. względnie G6B. Jakie to są prace?
G6C. Ile czasu zajmują P.
regularnie inne prace, takie jak np.
te wszystkie czynności
praca w ogrodzie, naprawa
1. ........................................
łącznie w ciągu miesiąca?
samochodu, reparacje sprzętów
2. ........................................
domowych, i inne?
Godzin
(1) Tak
3. ........................................
(2) Nie → G7A
G6D. Jak P. sądzi, ile jest warta jedna godzina P. pracy, gdy P. wykonuje te czynności? Proszę podać
przybliżoną kwotę w złotych na godzinę.
Zł
ZAOKRĄGLAĆ DO PEŁNYCH ZŁOTYCH

Opieka
G7A. Czy regularnie
opiekuje się P. kimś
w P. gospodarstwie
domowym?
(1) Tak
(2) Nie → G7F
G7C. Która z tych
osób wymaga
najwiecej czasu?
..............................

G7B. Kim jest dla P. ta osoba lub te osoby?
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
JEŻELI JEDNA OSOBA → G7D
G7D. Ile czasu zajmuje P.
G7E. Jak P. sądzi, ile jest warta jedna godzina
opieka nad tą osobą/tymi
P. pracy, gdy P. poświęca czas na tę opiekę?
osobami w ciągu tygodnia? Proszę podać przybliżoną kwotę w złotych na
WSZYSTKICH OSÓB
godzinę.
Zł
Godzin
ZAOKRĄGLAĆ DO PEŁNYCH ZŁOTYCH

G7F. Czy regularnie opiekuje się P. kimś spoza P.
gospodarstwa domowego?
(1) Tak

G7G. Ile czasu zajmuje P. opieka nad tą
osobą/tymi osobami w ciągu tygodnia,
uwzględniając czas dojazdu?

(2) Nie → Część H
Godzin

10

H. PODEJMOWANIE DECYZJI DOTYCZĄCYCH GOSPODARSTWA
DOMOWEGO
H1. Czy pomaga ktoś P. w gospodarstwie domowym? TAŻE POMOC PŁATNA
(1)Tak

(0) Nie → H3

H2. Kto pomaga i na czym ta pomoc polega?

H3. Czy ma P. poczucie, że decyzje w sprawach prac w gospodarstwie domowym:
(1) podejmuje P. głównie sam(a),
(2) dzieli je P. z kimś, ale ma P. głos decydujący,
(3) dzieli je P. z kimś po równo, czy
(4) P. głos liczy się mniej niż głos innej osoby spośród domowników? Czyj?
.....................................................................................................................................
I. DODATKOWE SPORADYCZNE PŁATNE ZAJĘCIA POZA DOMEM
I1. Niektórzy ludzie podejmują różne sporadyczne zajęcia, które dają pewien, zwykle mały i
niezbyt regularny dochód. Czy należy P. do takich osób, które w jakikolwiek sposób
dorabiają do budżetu gospodarstwa domowego poprzez sporadyczne płatne zajęcia?
(1)Tak

(0) Nie → Część J

I2. Ile czasu zajmują P. te zarobkowe I3. Ile wynosi P. wynagrodzenie, gdy pracuje P. poza
zajęcia w ciągu miesiąca?
własnym gospodarstwem domowym podejmując
sporadyczne prace? Proszę podać przybliżoną kwotę w
złotówkach na godzinę.
Godzin
Zł
ZAOKRĄGLAĆ DO PEŁNYCH ZŁOTYCH

I4. Jakie to są zajęcia?

Puste
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J. AKTYWNOŚĆ POZA DOMEM – SPOŁECZNA I POLITYCZNA
J1. Co dla P. znaczy „być aktywnym społecznie”?

J2. Czy siebie P. zalicza do osób, które określił(a)by P. jako aktywne społecznie?
(1) Tak

(0) Nie → J4

J3. W czym się to, tj. P. aktywność społeczna, przejawia? WPISAĆ PONIŻEJ → J5
J4. Jak P. uważa, z jakich powodów nie angażuje się P. społecznie? WPISAĆ PONIŻEJ

J5. Co dla P. znaczy „być aktywnym politycznie”?

J6. Czy siebie P. zalicza do osób, które określił(a)by P. jako aktywne politycznie?
(1) Tak

(0) Nie → J8

J7. W czym się to, tj. P. aktywność polityczna, przejawia? WPISAĆ PONIŻEJ → J9
J8. Jak P. uważa, z jakich powodów nie angażuje się P. politycznie? WPISAĆ PONIŻEJ

J9. Czy uważa P., że bycie bezrobotnym sprzyja lub nie sprzyja aktywności społecznej i
politycznej? DOPYTAĆ DLACZEGO I WPISAĆ PONIŻEJ. OSOBNO PYTYWAĆ O AKTYWNOŚĆ
SPOŁECZNĄ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNĄ
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA:

AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA:
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K. MINIMALNY BUDŻET RODZINY CZTEROOSOBOWEJ
K1. Wyobraźmy sobie czteroosobową rodzinę WRECZYĆ KARTĘ CZTEROSOBOWA RODZINA
I POZOSTAWIĆ DO K5.
Jan – 40 lat, pracujący, do pracy (w tym samym mieście) dojeżdża autobusem;
Zofia – 36 lat, obecnie zajmuje się domem, nie pracuje;
Marek – 14 lat, chodzi do szkoły;
oraz Kasia – 5 lat, nie chodzi do przedszkola.
Rodzina nie ma długów i nie spłaca mieszkania własnościowego, nie ma samochodu. Mieszka
w bloku zarządzanym przez spółdzielnię i płaci czynsz w wysokości 400 zł, w którym
wliczony jest wywóz śmieci i zimna woda.
Jaka – P. zdaniem– jest minimalna miesięczna kwota dla takiej rodziny, tj. kwota, za którą
można jako tako przeżyć bez specjalnych wyrzeczeń? Proszę w tę miesięczną kwotę wliczyć
400 zł na mieszkanie.
Kwota – zł miesięcznie
RESPONDENT NIE POTRAFI PODAĆ TEJ KWOTY → K4

K2. Ile z tego powinno przypadać na jedzenie?
Kwota – zł miesięcznie
RESPONDENT NIE POTRAFI PODAĆ TEJ KWOTY → K4

K3. Ile z tego powinno przypadać na kulturę i rozrywki? Chodzi o prasę, książki, kino,
imprezy, sport, wyjazdy i tym podobne.
Kwota – zł miesięcznie

K4. Czy w takiej rodzinie – P. zdaniem– żona – Zofia - powinna:
(1) natychmiast starać się o pracę poza gospodarstwem domowym,
(2) poczekać, aż córka - Kasia pójdzie do szkoły i dopiero wtedy iść do pracy, czy też
(3) dbać o dom i dzieci, i nie myśleć o pracy?
Inna wypowiedź...........................................................................................................................
K5. Czy w takiej rodzinie – P. zdaniem– rodzice powinni myśleć, aby syn - Marek:
(1) jak najwcześniej poszedł do pracy i pomagał finansowo rodzinie, czy
(2) kontynuował naukę, najlepiej skończył wyższe studia?
Inna wypowiedź............................................................................................................................

13

L. POZYCJA SPOŁECZNA
L1. Przedstawię P. kartę z różnymi zawodami. WRECZYĆ KARTĘ LISTA WYBRANYCH
ZAWODÓW. Na tej karcie obok zawodów podane są punkty, które obrazują, jak poszczególne
zawody są poważane w społeczeństwie: większa liczba wskazuje większe poważanie –
większy szacunek w społeczeństwie.
TYLKO DLA NIGDY NIEZATRUDNIONYCH: Różne aktywności życiowe też są zajęciami
porównywalnymi do aktywności zawodowej.
Proszę umieścić siebie na tej skali. Ile to jest punktów?
Liczba punktów
Respondent nie potrafi/nie chce umieścić siebie na skali → L3
L2. Co, jakie czynniki, brał(a) P. pod uwagę wskazując swoje miejsce na liście zawodów?
INFORMACJE POSZUKIWANE: (a) CZYNNIKI ZWIĄZANE Z WŁASNĄ OSOBĄ (NP. WYKSZTAŁCENIE –
JAKIE ASPEKTY?, (b) CZYNNIKI ZWIĄZANE Z POZYCJĄ CZŁONKÓW RODZINY (NP. PRACA MĘŻA,
ŻONY – JAKA?, TRADYCJE RODZINNE – JAKIE?)

Treść czynnika

Puste

1
2
3
4
L3. Różni ludzie zaliczają się do różnych klas społecznych. Do jakiej klasy społecznej zalicza
lub zaliczył(a)by P. siebie, gdyby zaszła taka potrzeba?
.....................................................................................................................................................
Respondent nie zalicza się do żadnej klasy społecznej → Część M
Puste

Puste

Puste

L4. Na jakiej podstawie zaliczył(a) się P. do tej klasy społecznej? Jakie są najważniejsze
powody?
MOŻLIWIE SZCZEGÓŁOWY OPIS

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Puste

Puste

Puste
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M. KLASY I WARSTWY
M1. Przedstawię P. listę klas i warstw społecznych, jakie wyróżniają dziennikarze i
naukowcy. WRECZYĆ KARTĘ KLASY I WARSTWY.
Która z tych klas czy warstw jest P. najbliższa ze względu na podobne doświadczenia
życiowe? ODPOWIEDŹ ZAPISAĆ W KOL. M1 TABELI PONIŻEJ.
M2. Która z tych klas czy warstw jest P. najbliższa ze względu na aktualną sytuację
materialną (standard życia)? ODPOWIEDŹ ZAPISAĆ W KOL. M2 TABELI PONIŻEJ.
M3. W której z tych klas czy warstw ma P. najwięcej przyjaciół i znajomych? ODPOWIEDŹ
ZAPISAĆ W KOL. M3 TABELI PONIŻEJ.

Klasy
Przedsiębiorcy
Menedżerowie
Eksperci
Kierownicy
Pracownicy
biurowi
Pracujący na
własny rachunek
Sprzedawcy
Robotnicy
wykwalifikowani
Robotnicy bez
kwalifikacji
Rolnicy

Wspólne
doświadczenia
M1

Położenie
materialne
M2

Znajomi

01

01

01

02

02

02

03

03

03

04

04

04

05

05

05

06

06

06

07

07

07

08

08

08

09

09

09

10

10

10

Puste
M3

M4. Zapytam P. o osoby bezrobotne – te które straciły pracę. Czy sądzi P., że:
(1) przynależą one do tej klasy lub warstwy społecznej, w której były przed
bezrobociem, czy
(2) tracą tę przynależność?
(Inna wypowiedź..............................................................................................................)
M5. Czy w P. miejscowości zamieszkania jest dużo bezrobotnych - osób, które nie mogą
znaleźć pracy? Czy: WRECZYĆ KARTĘ BEZROBOTNI
(1) w prawie każdym gospodarstwie jest taka osoba,
(2) więcej niż w połowie gospodarstw domowych,
(3) w połowie gospodarstw domowych,
(4) mniej niż w połowie gospodarstw domowych,
(5) tylko w nielicznych gospodarstwach.
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N. POPULARNE POGLĄDY
N. Przeczytam teraz P. dziesięć popularnych stwierdzeń i zapytam, czy z każdym z tych
stwierdzeń: (1) zecydowanie się P. zgadza, (2) raczej się P. zgadza, (3) raczej się P. nie
zgadza, (4) zdecydowanie się P. nie zgadza. WRECZYĆ KARTĘ ODPOWIEDZI
Stwierdzenie

N1. W dłuższej perspektywie
ludzie osiągają poważanie, na
jakie zasługują.
N2. Światem kieruje grupa osób
posiadających władzę, zaś
zwykli ludzie mają tu niewiele
do powiedzenia.
N3. Każdego ranka należy
planować co chce się robić
przez cały dzień.
N4. Niestety często wartościowi
ludzie pozostają niezauważeni
niezależnie od tego, jak bardzo
by się starali.
N5. Jeżeli jakieś rzeczy nie są
zrobione na czas, nie należy się
tym zbytnio przejmować.
N6. To, co mnie spotyka,
zawdzięczam przede wszystkim
sobie.
N7. Przyjemność z
wykonywanych czynności jest
ważniejsza niż myślenie, czy są
one dobrze i na czas wykonane.
N8. Jeżeli człowiek chce coś w
życiu osiągnąć, powinien
zaplanować cele na przyszłość.
N9. Zwykły obywatel ma
możliwość wpływania na
decyzje podejmowane na
szczeblu rządowym.
N10. Czasami mam wrażenie,
że nie mam wystarczającej
kontroli nad własnym życiem.

Z tym stwierdzeniem
Zdecydowanie
się zgadzam

Raczej się
zgadzam

Raczej się
nie
zgadzam

Zdecydowanie
się nie
zgadzam

Trudno
powiedzieć

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8
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P. CZAS W CIĄGU DNIA
P1. Które z wymienionych określeń najlepiej opisuje P. typowy dzień? WRECZYĆ KARTĘ CZAS
W CIĄGU DNIA

(1) Czasu nie starcza nawet na wykonanie koniecznych zajęć,
(2) Czasu starcza tylko na to, co trzeba zrobić, ale nie ma czasu wolnego dla siebie i rodziny,
(3) Wszystko daje się zrobić i zostaje trochę czasu dla siebie i rodziny,
(4) Czasu starcza na wszystko bez specjalnego pośpiechu,
(5) Czasu wolnego jest aż za dużo.
R. DANE DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNE
R1. W którym roku P. się urodził(a)?

Rok

1 9

R2. Czy w okresie od połowy 2008 roku do teraz uzupełniał(a) P. wykształcenie lub
uczęszczał(a) P. na jakieś kursy?
(1) Tak
(0) Nie → R4
R3. Jakie?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
R4. Ile osób jest w P. gospodarstwie domowym?
JEŻELI JEDNA OSOBA → R6

Liczba osób
R5. Kim są te osoby dla P?
Osoby Relacja do R

Wiek
osoby

Co robi?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
R6. Ile wynosi łączny dochód miesięczny wszystkich osób w P. gospodarstwie domowym na
rękę (netto). Proszę uwzględnić wszystkie źródła dochodu – zarobki z pracy, zasiłki, renty,
emerytury, stypendia, dochody z dzierżawy, wynajmu, i inwestycji kapitałowych. Chodzi o
średni dochód miesięczny z ostatniego kwartału.
Zł
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S. ZAKOŃCZENIE ROZMOWY
S1. Na zakończenie rozmowy mam jeszcze jedną prośbę. Organizatorów badań interesuje to,
co ludzie o tego typu badaniach sądzą. Może chciał(a)by P. podzielić się swoimi wrażeniami.
Co P. sądzi o tego typu badaniach?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Dziękuję bardzo za rozmowę.

T. PYTANIA DO ANKIETERA
T1. Kiedy odbyła się rozmowa?

Dzień



Miesiąc



T2. Czy rozmowa odbyła się:
(1) z udziałem osoby lub osób trzecich przez cały lub prawie cały czas rozmowy
(2) z udziałem osoby lub osób trzecich przez część rozmowy
(3) bez udziału osoby lub osób trzecich
T3. Czy rozmowa była nagrywana:
(1) przez cały lub prawie cały czas rozmowy
(2) przez część rozmowy
(3) nie była nagrywana
Uwagi:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Oświadczam, że wywiad został przeprowadzony ze wskazanym respondentem
Czytelny podpis ankietera.............................................................................................................
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